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รำยละเอียด 

กำรจัดท ำแผนแม่บทกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจแบบครบวงจรระยะ ๓ ปี 
(Doing Business Portal Master Plan 2018-2020) 

 

ที่มำ  

การลงทุนเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากเม็ดเงินลงทุนที่
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้ว การลงทุนยังก่อให้เกิดการจ้างงาน การถ่ายทอดความรู้ ทักษะความสามารถ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งล้วนน าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ภาครัฐจะต้องให้ความส าคัญในการยกระดับงานบริการภาครัฐด้านการลงทุนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นัก
ลงทุนอย่างครบวงจร  

จากผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business: EoDB) ของ
ธนาคารโลกพบว่า อันดับ EoDB ของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ อันดับ
ของประเทศไทยลดลงถึง ๑๔ อันดับ จากอันดับ ๑๒ สู่อันดับ ๒๖ และในปี ๒๕๕๘ ธนาคารโลกได้มีการ
ปรับปรุงเกณฑ์การจัดอันดับโดยเพ่ิมตัววัดเชิงคุณภาพงานบริการ ส่งผลให้ไทยอันดับของไทยในปีนั้นลดลงไป
อยู่ที่อันดับ ๔๙ จาก ๑๘๙ ประเทศ และในปี ๒๕๕๙ ได้รับการจัดอันดับดีขึ้น ๓ อันดับ คือไปอยู่ที่อันดับ ๔๖ 
จาก ๑๙๐ ประเทศ ในขณะที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นคู่แข่งหลักของไทยในภูมิภาคได้พัฒนาอย่างแซงหน้า
ประเทศไทยอย่างก้าวกระโดด โดยมาเลเซียได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ ๒๓ จาก ๑๙๐ ประเทศ  ประเทศไทยจึง
ควรเร่งพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจให้ดีขึ้น  ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
การเพ่ิมความเชื่อม่ันของนักลงทุนต่างชาติต่อการลงทุนในประเทศไทย  

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศพบว่าระบบเพ่ืออ านวยความสะดวกทางด้าน
การค้าเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) หนึ่งในปัจจัยสู่ความส าเร็จ
หลักของประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงคือ การปฏิรูปงานบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Transformation Program) ให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างแท้จริง อันจะน าไปสู่การ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการติดต่อราชการ ให้สามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  ไม่ต้องส่งเอกสารที่ซ้ าซ้อน สะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส   

โดยในปัจจุบัน แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐของไทยมีการพัฒนางานบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์มา
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในลักษณะให้บริการแบบหน่วยงานเดียว ขาดการบูรณาการและ
เชื่อมโยงบริการระหว่างกันอย่างแท้จริง ท าให้ประชาชน ภาคธุรกิจต่าง ๆ ยังไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ
เพ่ือขออนุญาตเริ่มต้นธุรกิจเท่าที่ควร ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยด้อยกว่าประเทศคู่แข่ง
หลักในภูมิภาคอย่างเห็นได้ชัด  จึงจ าเป็นต้องขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพลิกโฉมรูปแบบงานบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐไทยไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเต็มรูปแบบ 

เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จึงจั ดท า
แนวทางการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ 
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย บยศ. มีมติอนุมัติหลักการแนวทางตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร . เสนอ และ
มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. จัดท ารายละเอียดการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยพิจารณาด าเนินการ
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ในส่วนของกิจกรรมที่ต้องเร่งแก้ไขเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน และให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลัก
ในการรับผิดชอบระบบงานและท าหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ Project Manager Officer (PMO) และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติรับทราบสรุป
สาระส าคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ดังกล่าว ต่อมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้มีค าสั่งที่ ๔๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
เตรียมการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ณ 
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพ่ือเตรียมการพัฒนา ระบบ Doing Business Portal และด าเนินการตามข้อสั่ง
การนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานคณะท างาน และ 
ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นคณะท างานและเลขานุการ คณะท างาน
ดังกล่าวได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการในการเตรียมการพัฒนาระบบ และรายการใบอนุญาต/บริการส าคัญ 
๓๐๐ บริการ ที่จะขับเคลื่อนการด าเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลต่อไป 

 

วัตถุประสงค์กำรประชุม 
๑. เพ่ือแนะน าที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

แบบครบวงจร (Doing Business Portal) 
๒. เพ่ือสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

แบบครบวงจร (Doing Business Portal) จากบทเรียนความส าเร็จของประเทศผู้น า และต้นแบบ
ระบบการยื่นค าขอแบบบูรณาการ (Single Form) 

๓. เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดท าแผนแม่บทการอ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรระยะ ๓ ปี  (Doing Business Portal Master Plan 
2018-2020)  

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม (Target Audience) คือ ผู้ขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการพัฒนางานบริการ  

และบุคคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในด้านขั้นตอน กฎระเบียบ และระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง 
กับใบอนุญาต/บริการส าคัญ ๓๐๐ ใบอนุญาต/บริการ จ านวน ๒๐๐ คน  

 

ผู้ประสำนงำน 
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